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Informācija par publisko apspriešanu: 
• Ierosinātājs: RPA „Rīgas pieminekĜu aăentūra”.  
• Ieceres adrese, kadastra Nr.: Rīga, Slokas iela b/n (80.grupa, 334.grunts). 
• Publiskās apspriešanas norises laiks: 08.10.2013.  – 21.10.2013. 

Publiskā apspriešana rīkota, pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas 
komisijas 09.09.2013. lēmumu Nr.37 1.3.1.§. 
Koku ciršanas mērėis: „PieminekĜa 6.Rīgas pulka karavīriem-pilsētas aizstāvjiem 
1919.gadā (SudrabkalniĦa) teritorijas labiekārtojuma rekonstrukcijas projektēšana”. 
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1. 2 ZirgkastaĦa 27-38 4 Imantas 

apkaime 

vērtīgs 

2 2 Priede 17/17, 17 2 vērtīgs 

 
Publiskās apspriešanas rezultātu apkopojums 

1. SaĦemtas aptaujas lapas/iesniegumi/vēstules Skaits kopā 
 1.1.aptaujas lapas 15 
 1.2.iesniegumi - 

2. Iesniegtie viedokĜi par koka/-u ciršanas ieceri : 15 
 2.1.iedzīvotāji, kas dzīvo tiešās ieceres apkaimes tuvumā  - 
 atbalsta: - 
 daĜēji atbalsta - 
 noraida - 
 cits viedoklis - 
 2.2.iedzīvotāji no dažādām Rīgas apkaimēm /Latvijas novadiem 15 
 atbalsta 

• uzskata, ka šādas nozīmes piemiĦas vietām ir jābūt vizuāli 
pieejamām arī no liela attāluma, tāpēc jebkādi apstādījumi šādu 
vietu tuvumā būtu pieĜaujami tikai ar mērėi izcelt konkrēto vietu uz 
apkārtējā fona vai arī kā daĜa no pašas piemiĦas vietas. Koki, kuru 
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nociršanai ir nepieciešama atĜauja, nedz izceĜ SudrabkalniĦa 
pieminekli, nedz iekĜaujas kā tā neatĦemama sastāvdaĜa, tāpēc 
uzskatu, ka to likvidēšana pozitīvi atsauksies uz SudrabkalniĦa 
piemiĦas vietas vizuālo tēlu; 

• atjaunojot šo Valsts nozīmes Kultūrvēsturisko pieminekli, 
SudrabkalniĦu, projektā paredzēto koku nociršana ir galvenā 
atslēga pieminekĜa kompleksai, pilnvērtīgai restaurācijai, 
atsegšanai. Vēl svarīgi būtu stāvo nogāzi stiprināt ar velēnzālienu; 

• dažu, savulaik nevietā iestādītu, koku izciršana ainavai nāks tikai 
par labu; 

• SudrabkalniĦam ir nepieciešama teritorijas sakopšana, un tas ir 
pārāk maz redzams no attāluma; 

• tiks atjaunots pieminekĜa sākotnējais mākslinieciskais, filozofiskais 
uzstādījums; 

• teritorija ir veidota kā mākslas un piemiĦas objekts, līdz ar to, 
loăiski, ka šāda galvenā nozīme šajā teritorijā tiek saglabāta un 
projektēta arī mūsdienās.  Projekta publiskajā apspriešanā ietvertās 
izmaiĦas ir atbalstāmas to skaidrās dizaina koncepcijas un 
turpmākās apsaimniekošanas loăiskas struktūras veidošanas dēĜ. 
Izcērtamā priede, bērzu birzī, un tai līdzās esošie maza diametra 
priežu koki atrodas vizuāli vienotas bērzu birzs kompozīcijas centrā, 
un izjauc esošo koku stumbru veidoto ansambli reljefa nogāzē. 
Priežu koku nīkuĜošana dažādu apstākĜu dēĜ, bērzu pavēnī, arī ir 
skaidri nolasāma. Izcērtamo zirgkastaĦu nepieciešamība pieminekĜa 
ansambĜa labajā pusē, pirmkārt, nepieciešama vizuālās 
uztveramības un telpiskās kompozīcijas dēĜ, skatā no ielas – kastaĦu 
lapotne un stumbri virzoties pa Slokas ielu un Kurzemes prospekta 
ielas pusi, aizsedz skatu uz pieminekĜa ansambĜa kompozīcijas 
galveno akcentu – monomentālu pieminekĜa daĜu, greznotu ar 
bareljefiem, papildinātu ar priežu neregulāro, pelēcīgo skuju 
vainagu nogāzes augšdaĜā, veidojot vienotu, harmonisku 
kompozīciju. Otrkārt, vēsturiski plānotās apstādījumu koncepcijas 
pietuvinātajam teritorijas dizainam mūsdienās, nepieciešama vieta 
un telpa jauno stādījumu izveidošanai, kas šajā teritorijā nav 
iespējams, ja netiek realizēta plānā iezīmēto koku ciršana. 

 daĜēji atbalsta  - 
 noraida 2 
 cits viedoklis - 

3. Izteiktie viedokĜi par koku ciršanas ieceres realizācijas 
ietekmi uz apkārt ējo māju vides ainavisko un ekoloăisko 
vērt ību 

15 

 3.1.iedzīvotāji, kas dzīvo tiešās ieceres apkaimes tuvumā  - 
 pozitīvi ietekmēs - 
 negatīvi ietekmēs - 
 neietekmēs - 
 cits viedoklis - 
 3.2.iedzīvotāji no dažādām Rīgas apkaimēm /Latvijas novadiem 15 
 pozitīvi ietekmēs 

• šādu piemiĦas vietu sakopšana un izcelšana vistiešākajā veidā atstāj 
iespaidu uz tautas patriotismu un pašlepnumu. Nav pieĦemama 
nacionālas nozīmes piemiĦas vietu nolaišana, tādējādi norādot uz 
valsts kolektīvu attālināšanos no savas vēstures, kultūras un savām 
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saknēm, kas viss kopā kalpo par pamatu jebkuras valsts 
pastāvēšanai. Šādas piemiĦas vietas kalpo kā atgādinājums par 
mūsu pamatiem; 

• koki pilsētā ir ne tikai skābekĜa ražošanas biomehānismi, bet arī 
ainavas sastāvdaĜa. Šajā gadījumā jautājumam ir politiska nozīme; 

• šī apzaĜumotā teritorija ir ar kokiem bagāta, ainaviska vieta, un 
dažu koku izciršana atklās skatam pieminekli; 

• piemineklis ir šīs vietas ainaviskā dominante un akcents, ko šobrīd 
slēpj koki; 

• kultūrvēsturiskajā skatījumā, teritorija iegūs atbildīgi un ar lielāko 
rūpību veidotu kultūrvēsturiskas piemiĦas vietas ansambli, atainojot 
gan vēsturiska notikuma piemiĦas nozīmi, gan veidojot sakārtotu 
vizuāli telpisko ielas struktūru, kas pilsētā ir īpaši nozīmīga vērtība, 
arī no ainaviskā viedokĜa.  

 negatīvi ietekmēs 1 
 neietekmēs 1 
 cits viedoklis - 

 
 

Vadītājs I.Vircavs 
  
  
Paškevica 67012976 
 


